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Vigtige
telefon

Havnekontoret  Telf.  86 89 29 90
Kontortid: Hver mandag fra 18.30 til 19.30

Vi er på kontoret for at hjælpe dig.
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du mangler diesel til din båd
- så kom ned på marinaen i vor åbningstid.
   Havnefoged Kurt Dan Jensen
   Havneassistent Jan Ustrup
   Havneassistent Leo Nielsen
   Havneassistent Per Pedersen
 NYE MEDLEMMER - DET ER OGSÅ OS!

 

Vandforurening
(begrænset/lokal):
Skanderborg Kommune,
Teknisk Forvaltning

                     Tlf. 87 94 00 00

Udenfor kommunens åbn-
ingstider ringes til chefen for 
Natur og Miljø 
Hans Brok Brandi   

                    Tlf. 87 94 77 35

Vandforurening
i større omfang:

Ring alarmcentralen    Tlf. 112

Ulykker til søs:
Ring alarmcentralen    Tlf. 112

Falck                         Tlf. 112                   
                      
Skanderborg Politi 86 56 14 48
Landbetjenten        86 89 14 48

Silkeborg Politi      87 23 14 48

Søværnets Operative Komando 
SOK:                Tlf. 89 43 30 99

Havnefogeden Horsens 
                     Tlf. 20 80 13 38

Registrering af både/
afmelding/ændring
Lars Møller     Tlf. 87 94 77 46  

 
Gæsteregistrering af både
Ry Konfekture Klostervej 22
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Bestyrelse:   
Formand: Jes Weinrich 86890037 
Næstformand: Tommy Meldgaard 86890212
Kasserer: Jesper Madsen 86785599
Bestyrelsesmedlem: Kurt Dan Jensen 86891791 
Bestyrelsesmedlem: Jørn Jensen 86945784 
Bestyrelsessuppleanter: Jan Ustrup 86848325
 Leo Nielsen 86945504
Bestyrelsessekretær: Lisbet Jakobsen 75802175

Udvalg(s-formænd):   
Hus- og pladsudvalg: Leif Westergaard 86510627 
Broudvalg: Morten Damholdt 86890987        
Malerudvalg: Per Brolund 86256785 
Sikkerhedsudv: Leo Nielsen                   86945504 
Miljøudv.                             Hardy Nielsen 86892307 
Fest- og aktivitetsudvalg: Jane Rasmussen 86510627 
Navigationsudvalg: Kai Rasmussen 86846224 
Radioudvalg: Jens Chr. Jensen 86891603 
Redaktionsudvalg: Christian Medom 86969074 
Silkeborgsøernes   
Brosamarbejde: Leo Nielsen                   86945504
Ry- og Silkeborgsøernes   
Brugerråd: Leo Nielsen 86945504 

              Email: ry-marina@mail.

Redaktion:
Christian Medom 
(ansvarshavende)
christian@medom.
net
Else Jensen
Kim Würtz
Birger Madsen
Trille Skøt-Jensen
Frank Jakobsen
Bente Andersen

Udkommer:
Ultimo marts
Ultimo juni
Ultimo september
Ultimo december

Tryk:
Silkeborg
Bogtrykkeri 

NB! NB! NB! NB!
ABSOLUT
SIDSTE FRIST
for aflevering af
indlæg til næste
nummer af 
ANK’RET er den. 
1. Juni 2009
 

Medlemsblad
for

Ry Bådlaug

Forsidebillede:
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RY Bådlaug 
Ry Marina
Siimtoften 13, 8680 Ry
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Jes Weinrich

   Formanden har ordet !

Først og fremmest vil jeg 
gerne takke for en god generalfor-
samling. Endnu engang blev jeg 
bekræftet i, at det er en velfunge-
rende klub med bred opbakning 
fra medlemmernes side. Der 
mødte 106 medlemmer op, heraf 
var 80 stemmeberettiget. Selve 
generalforsamlingen kørte på 
skinner, -efter ca. 45 min. var det 
hele klaret og vi kunne gå videre 
til kaffen!
Beretningen fra året der gik, vil 
kunne læses andetsteds i bladet.

I øvrigt kan jeg efter det første 
konstituerende bestyrelsesmøde 
fortælle, at konstitueringen blev 
således:

BESTYRELSEN:
Formand: Jes Weinreich
Næstformand: Tommy Meldgård
Kasserer: Jesper Madsen
Havnefoged: Kurt Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Jørn Jensen
1. suppleant: Jan Ulstrup
2. suppleant: Leo Nielsen

Sekretær: Lisbet Jakobsen
Revisor: Knud Nielsen og Egon 
Bach

UDVALGSFORMÆND:
Broudvalget: Morten Damholt
Festudvalget: Jane Rasmussen
Hus- og pladsudvalget: Leif We-
stergård
Malerudvalget: Per Brolund
Miljøudvalget: Hardy Nielsen
Navigationsudvalget: Kaj Ras-
mussen
Radioudvalget: Jens Chr. Jensen
Redaktionsudvalget: Christian 
Medom
Sikkerhedsudvalget: Leo Nielsen
Renovations- og skraldebådsud-
valg: Jørn Jensen

I år afholdes der standerhejsning 
d. 5. april, hvor alle er velkommen 
til en hyggelig formiddag med 
kaffe og auktion i klubhuset. Så 
mød endelig op med alle de ting 
du heller ikke fik pudset denne 
vinter og som konen alligevel 
altid har fundet gyselig! I øvrigt 
bliver dagen endnu mere festlig 
i år, da vi også skal afholde sø-
sætning for vores nyrenoverede 
skraldebåd.

Familiedagen bliver d. 23. maj, og 
jeg håber, rigtig mange børn og 

sig med de aktiviteter, der foregår 
denne dag. Det plejer at være en 
rigtig hyggelig dag, hvor både 
børn og voksne kan finde noget 
interessant at opleve.

Af andre forestående arrange-
menter i klubben har vi i år 40 års 
jubilæum. I den forbindelse vil jeg 
opfordre alle, der har gode ideer 
eller har lyst til at hjælpe med ar-
rangementet, om at melde sig til 
bestyrelsesmedlem Jan Ulstrup. 
Selve jubilæet bliver markeret d. 
6. juni hvor vi arrangerer en fest 
nede ved havnen.

Til slut vil jeg blot ønske alle 
et dejligt forår, og jeg håber at 
klargøring og isætningen af bå-
dene vil forløbe uden de store 
vanskeligheder, så vi alle hurtigt 
og smertefrit kan komme til at 
nyde livet på søen igen.  Rigtigt 
godt forår
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Ry Bådlaug byder velkommen til:

Jørn  Johansen Risskov
Preben  Kæsler         Skanderborg
Otto  Graver            Mundelstrup
Henrik Rasmussen   Galten
Per  Bach  Jensen    Ry

Knud  Nielsen  Galten
Dan  Metzdorff       Hørning
Lars  Wagner           Hørning
Thomas  Bach          
Brande



Formand for klubben Jes Wein-
reich bød velkommen til de man-
ge fremmødte medlemmer, heri-
blandt repræsentanterne fra de to 
naboklubber. (Der var 106 frem-
mødte, heraf 48 A-medlemmer og 
32 B medlemmer).
Bestyrelsen foreslog Gerd Nöjsen 
som dirigent, og han blev valgt.

Gert Nöjsen takkede for valget 
og mindede medlemmerne om, at 
rygning jo foregår udendørs. Han 
konstaterede, at fristen for indkal-
delsen til generalforsamlingen var 
overholdt.  Der var et par ting på 
dagsordenen (angående valg af 
’udvalgsformænd’), der skulle 
rettes, men Gert foreslog, at disse 
ville blive rettet, når vi kom til det 
pågældende punkt.

Da der ikke var personer, der hav-
de ønsket optagelse imod besty-
relsens ønske, eller medlemmer, 
som bestyrelsen har ekskluderet, 
var der ikke behov for afstemning 
angående dette.

Formanden fremlagde årsberet-
ningen og fortalte om forventnin-
gerne til det kommende år. Der 
var ingen, der havde kommentarer 
eller spørgsmål. Årsberetningen 
vil blive trykt i sin fulde ordlyd 
i ’Ankret’.

Klubbens kasserer Jesper Madsen 
fremlagde så årsregnskaberne 
for Ry Bådlaug og Ry Marina. 
Der var ingen bemærkninger, og 
regnskabet blev godkendt ved 
håndsoprækning.
Også budgetterne blev fremlagt 
og godkendt, også ved håndsop-
rækning.
Kontingentet og havneafgiften 
vil forblive uændret. Indmeldel-
sesgebyret er forhøjet med 100kr.
Der var ingen forslag til ændrin-
ger af regulativet for Ry Marina.

Næste punkt var valg til bestyrelse 
og udvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
for 2 år: Jørn Jensen og Tommy 
Melgaard. Begge genopstillede - 
og blev genvalgt 
Vag af bestyrelsessuppleant for 1 
år: Jan Ustrup genopstillede - og 
blev valgt.
Listen over udvalgsformænd 
(o.a.) kom til at se således ud:
Hus- og pladsudvalg: Leif Vester-
gaard - genvalgt
Fest- og aktivitetsudvalg: Jytte 
Syska - ønskede ikke genvalg. 
Jane Rasmussen blev foreslået 
og valgt.
Broudvalg: Morten Damholt - 
genvalgt
Radioudvalg: Jens Jensen - gen-
valg
Navigationsudvalg: Kai Rasmus-
sen - genvalgt
Sikkerhedsudvalg: Leo Nielsen 
- genvalgt
Miljøudvalg: Hardy Nielsen - 
genvalgt
Malerudvalg: Per Brolund
Redaktionsudvalg: Niels Hov-
gaard - ønskede ikke genvalg. 
Christian Medom blev foreslået 
og valgt.
Skraldebådsudvalg (nyt): Jørn 
Jensen blev foreslået og valgt 
Sekretær: Jens Hvass - ønskede 
ikke genvalg. Lisbet Jakobsen 
blev foreslået og valgt.
Valg af 2 revisorer for 1 år: Knud 
Nielsen og Egon Bach - genvalgt
Valg af revisorsuppleant for 1 år: 
Jørgen Schultz - genvalgt.

Der var indkommet et enkelt 
forslag: 
Tidligere har der været udbetalt 
f.eks. telefonpenge og kørsels-
godtgørelse til bestyrelsesmed-
lemmer og udvalgsformænd. 
Dette blev droppet da disse beløb 
blev gjort skattepligtige. Derfor 
foreslår bestyrelsen, at udvalgs-
formænd og medlemmer af besty-
relsen fremover i stedet for frita-
ges for at betale kontingent. Det 
er også ment som en påskønnelse 
af det store arbejde, der udføres. 

Der blev drøftet for og imod, og 
derefter gik man over til afstem-
ning. Forslaget blev vedtaget.

Under punktet ’eventuelt’ takkede 
formændene for de to naboklub-
ber, Silkeborg Motorbådsklub og 
Silkeborg Sejlklub, for det gode 
samarbejde der har været i årets 
løb.

Der blev spurgt til hvordan det 
går m.h.t. at få ansøgt om at købe 
de to stykker jord på begge af 
Marinaen som vi gerne vil eje. 
Formanden svarede, at der bliver 
arbejdet på sagen. 

Formanden bad om hjælp til jubi-
læumsfesten. Alle, der vil tilbyde 
sig, er meget velkomne til at hen-
vende sig til Jan Ustrup, som vil 
notere alle gode ideer og tilbud. 
To damer var allerede klar med 
et tilbud om ca. 1/2 times under-
holdning!

Formanden takkede derefter de 
afgående udvalgsformænd for 
deres store indsats gennem mange 
år - Niels Hovgaard, Jens Hvass, 
Bent Bach og Jytte Syska - og 
overrakte gaver til dem alle (und-
tagen til Bent Bach, der desværre 
ikke var til stede).

Jess meddelte at der er konstitu-
erende møde for bestyrelsen og 
udvalgsformændene tirsdag den 
24. februar. 

Referent: Lisbet Jakobsen

Referat fra generalforsamllingen i 
Ry Bådlaug den 17. februar 2009

Lisbet Jakobsen
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Havnekontoret, som styres af 
Kurt Jensen, melder:
At vi ved afslutningen af 2008 
havde 605 medlemmer, heraf var 
5 passive. 
Der er kommet 73 nye medlem-
mer og 57 har meldt sig ud.
Der er siden sidste generalforsam-
ling handlet 6 pladser i Ry Marina. 
Ventelisten er i år 3-5 år for le-
jepladser og 10 år eller mere for 
køb.
15 medlemmer har stillet deres 
plads til rådighed for udleje og 
derfor fået havneafgiften refun-
deret.
Pladspriserne er opreguleret med 
5 %.
Forsikring og Ank´ret er uændret 
i 2008.
Indmeldelsesgebyret er steget fra 
200 til 300 kr. 
Ry Marinas gæster har betalt for 
209 overnatninger.

BERETNING FRA DE FOR-
SKELLIGE UDVALG I RY 
BÅDLAUG:

Klubbens nyeste udvalg er skral-
debådsudvalget som ledes af Jørn 
Jensen:

Skraldebåden Futte blev 
indkøbt i foråret efter en kort pe-
riode hvor vi lejede en båd til op-
gaven. Skraldeholdet består af 3 

faste skippere og 6 medhjælpere. 
De har sejlet ud i alt 28 gange i 
2008, hvor de udover indsamling 
af affald (206 sække) også har 
ordnet bænke og sølygter.
Futte har også vist sig at være 
funktionsdygtig i andre sam-
menhænge: blandt andet blev 
den brugt som sørøverskib til 
familiedagen og ved musik på 
havnen blev den forvandlet til 
en smuk overdækket færge med 
musikanter om bord.
Udvalget er lige nu i gang med 
en større renovering af båden 
som er opstaldet oppe ved An-
dreas, som velvilligt har stillet 
lokaler til rådighed (mere om 
dette andetsteds i bladet/ red.).

Redaktionsudvalget har været 
styret af Niels Hougaard,
men som mange ved har Niels 
efter 11 års tro tjeneste valgt at 
stoppe. 

2008 blev i øvrigt et fantastisk år 
for redaktionen.  Der er kommet 
mange nye og skrivende med-
lemmer til, som helt sikkert vil 
medføre, at redaktionens største 
udfordring bliver begrænsnin-
gens kunst. Men det er dejligt, 
at der altid er friske kræfter til 
rådighed til klubbens mange 
udvalg.

Hus- og pladsudvalget ledes af 
Leif Vestergaard:
Udvalget har igen i år sørget for 
at vedligeholde området i nydelig 
stand.
De har slået græs, opsat askebæg-
re og rengjort redningsposterne.
Derudover har de været med til 
at renovere området ved service-
bygningen.
Inden døre har de opsat lærredet 
til projektoren og i samarbejde 
med festudvalget sørget for om-
rokering og fornyelse på vores 
vægge.
Alle 3 medlemmer yder en god 
indsats og tager ofte ned til om-
rådet, både sommer og vinter og 
tjekker for fejl og mangler. De 
beder medlemmerne om at 
rette henvendelse, hvis der skulle 
være noget, de overser.

Radioudvalget ledes af Jens 
Jensen:
Årets aktiviteter har primært væ-
ret at råde og vejlede ved indkøb 
af nye VHF radioer.
Derudover har udvalget hjulpet 
med Installation og kalibrering 
af radioer samt haft opgaver med 
fejlfinding og tjek på antenner 
m.m. i medlemmers både.
I den forbindelse beder udvalget 
medlemmer som skal have tjek 
på VHF udstyr inden de skal på 
havtur i sommerferien om at sige 
til i god tid. 
Iøvrigt er der en rigtig god hjem-
meside, som Jens varmt kan anbe-
fale. Det er på Søfartsstyrelsen‘s 
portal. Siden hedder fritidssejler.
dk/radio.

Miljøudvalget ledes af Hardy:
Udvalget har i år ikke noget at be-
rette. Men hvis folk oplever noget 
der mangler skal de bare sige det 
til havnefogeden eller til Hardy.

Formandens Beretning - Generalforsamling 2009

Som altid - godt fremmøde! 5



Broudvalget ledes af Morten 
Damholt:
Broudvalget består af 15 -20 ar-
bejdsomme mandfolk som møder 
talstærke hele vinteren.
I året 2007-2008 har broholdet 
udskiftet 20 meter af bro F samt 
renoveret nyt brodæk og pæle og 
alt el og vand.
Vaskebroen er blevet hævet og 
renoveret. Der er også monteret 
stophaner på alle broer, så man 
kan lukke en bro ad gangen ved 
brud på ferskvand.

Udskiftning af alle vandhaner til 
drikkevand på broerne er også i 
gang, så de bliver til kuglehaner. 
Der er blevet monteret et sø-
vandsanlæg til vask af vores både. 
Pga. problemer med beskidt vand 
forsøges det i 2009 at få et filter 
monteret, så der kan blive vasket 
i det klare kildevand. 
2008 var også det år, hvor vi 
renoverede det meget brugte slæ-
bested. Det gamle betondæk blev 
fjernet og der blev tætnet ud mod 
bolværket. Der blev lagt jern og et 
nyt betondæk, så slæbestedet igen 
kan tage trykket fra de større og 
tungere vogntog.
Området omkring servicebygnin-
gen har også fået en opfriskning: 
det store træ er væk, og der er 
blevet plantet og lagt granit med 
hjælp fra hus- og plads udvalget. 
De to udvalg arbejder i øvrigt godt 
sammen.
Broholdet vil også tage broen ved 
himmelbjerggrunden ned og reno-
vere den. Den forventes op igen 
pr 1. maj, hvor der også kommer 
tre nye fortøjnings-bøjer. 
Når vi siger brohold siger vi selv-
følgelig også MADHOLDET som 
består af nogle gæve personer, der 
lørdag efter lørdag møder op og 
giver brobisserne deres sande løn 
nemlig MIDDAGSMADEN,  - 
En stor tak til dem fra broholdet. 

Malerudvalget ledes af Per Bro-
lund:
Udvalget har i 2008 igen fjernet 
spindelvæv fra krogene samt gået 

det udvendige træværk igennem. 
I løbet af vinteren vil de tjekke 
karme og vinduer indvendig, og 
til sommer skal det udvendige 
træværk have en kærlig hånd.

Fest- og aktivitetsudvalget har 
Jytte som den daglige leder. 
Desværre har Jytte efter mange 
år i tjenesten valgt at gå af som 
formand for udvalget, og der er 
derfor valg til denne post. 
Udvalget har igen i år været arran-
gør af de traditionelle gode fester, 
bl.a. sommerfest og musik på

havnen og pensionist-sejllads. 
Pensionist-sejlladsen  afholdes 
ikke i 2009 pga. for lille tilslut-
ning fra byens borgere. Samtidig 
har det været svært at få arrange-
ret blandt medlemmerne.
Fest- og aktivitetsudvalget har 
også arrangeret flere gode klub-
aften-arrangementer: bl.a. Leo 
som i år fortalte om en sejltur til 
Rügen, og derudover starter der 
et kursus i knob og stik i marts.  
I 2008 blev der også arrangeret 
både familiedagen og juletræsfest, 
som begge blev en stor succes. 
I 2009 vil udvalget have en stor 
rolle i vores jubilæumsarrange-
ment. 

Sikkerhedsudvalget ledes af Leo:
Udvalget har i årets løb været 
fokuseret på bådenes fortøjning 

i havnen. Alt for mange både var 
ikke fortøjet på en, efter havnens 
forhold, forsvarlig måde, og 
mange havde utilstrækkeligt antal 
fendere. 
Udvalget har påtalt fejl ved 48 
både. De fleste af bemærknin-
gerne er blevet rettet meget hur-
tigt, men der udestår stadig en del 
både, som ikke har reageret på 
udvalgets henvendelse. Udvalget 
vil i år forfølge samme linie som 
sidste år. 
  

Navigationsudvalget ledes af Kaj 
Rasmussen:
På Ry Bådlaugs navigationskur-
sus, er der i år 16 elever, hvilket 
er det absolut maksimale, der er 
plads til.
Der er flere på holdet, der allerede 
er i besiddelse af speedbådskøre-
kort, men de deltager bl.a. for at 
lære mere om navigation.
Eleverne er meget aktive og det 
forventes, at alle stiller op til 
prøven.
Det er dejligt, at der i Ry Bådlaug 
er så stor interesse for at erhverve 
duelighedsbevis, til gavn for såvel 
gamle - som nye sejlere. Selv om 
vi ikke har brug for en højere skip-
pereksamen for at finde rundt på 
søerne, er det værd at bemærke, 
at de internationale søvejsregler 
også gælder på Gudenåen. Og 
skulle man få lyst til en tur på 
havet, er det også rart at kunne 
navigere og vide noget om bl.a. 
afmærkning og sikkerhed til søs.
Med et duelighedsbevis i navi-
gation øges sikkerheden, og man 
er med til at skabe tryghed for 
de, der er ombord og dem, der er 
derhjemme.

BERETNING FRA BESTYREL-
SEN
Vi fik igen i 2008 fik bevilget det 
blå flag af den internationale jury, 
som fandt alle forhold i orden 
i marinaen. Vi fik dog påpeget 
at vores skiltning ang. diverse 
oplysninger skal være bedre. Det 
udbedrer vi nu og bestyrelsen har 

Gert giver ordet til Folmer..
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søgt om ny bevilling af det blå flag 
for 2009 og vi håber på positivt 
resultat.

I 2008 overtog Ry Konfekture op-
gaven med at udlevere nøglekort 
og numre til gæstebåde. Der har 
været et rigtigt godt samarbejde 
trods det evige problem med båd-
ejere, der kommer til bommen 
uden nøglekort og forventer op-
lukning af bommen. Bestyrelsen 
arbejder på en anden løsning, men 
indtil da fortsætter Ry Konfekture 
med opgaven.

Natteravnene har benyttet klub-
huset i forbindelse med deres 
natlige vandreture i området, og 
denne aftale har fungeret uden 
problemer.

Der er blevet indkøbt et flad-
skærms TV samt stereoanlæg, 
med rigtig god rabat fra Total i 
Ry. Vi håber, at TV´et kan give 
anledning til mange hyggelige 
stunder, bl.a. ved indsættelse af 
USB-stik så man kan køre sine 
sjove feriebilleder som diashow.

I foråret blev det besluttet at købe 
en båd til indsamling af affald i 
søsystemet. Der blev nedsat et 
udvalg som trofast sejler ud og 
indsamler affald. Bestyrelsen har 
i år bevilget penge til en større 
renovering af båden som udval-
get vil udføre inden søsætning 
til standerhejsningen. Der er des-
uden indgået aftale med SMK, om 
at vi indsamler affald fra en del af 
deres broer. 

Bestyrelsen har i 2008/2009 
indkøbt 2 nye varmepumper 
til klubhuset, som Flemmings 
ventilationsfirma velvilligt har 
monteret for klubben. Pumperne 
har fungeret rigtigt godt og har 
allerede nedbragt forbruget væ-
sentligt. 

Terrassedøren er også bestilt og 
bliver monteret snarest. Samtidig 
har vi indhentet tilbud om indsæt-
telse af lavenergiruder ud mod 

vandet.

Brosamarbejdet
Brosamarbejdet har fungeret fint 
i det forgangne år. Broerne stod 
klar til tiden, og der er i årets 
løb indberettet enkelte fejl på 
broanlæggene, som alle er blevet 
udbedret. 

Efterårets brosyn viste, at der var 
behov for at udskifte tre broer 
for den kommende sæson samt 
reparere på fire broer. Dette er væ-
sentlig mindre end foregående år.
 

  
Der er nu endelig afklaring med 
Skov- og Naturstyrelsen omkring 
den ekstra bro ved Ulvenæs bro 
35. Vi har fået tilladelse til at op-
føre broen, hvilket også vil ske i 
denne vinter. 

Brosamarbejdet har i årets løb 
afholdt to møder med Skov- og 
Naturstyrelsen. Vi har i den 
forbindelse opnået en rigtig 
god aftale om vedligeholdelse 
af de  bord-bænksæt, der står 
ved nogle af broerne. Skov- og 
Naturstyrelsen sørger for, at de 
er i en ensartet skov-standard. 
Derudover vil Skov- og natur-
styrelsen medvirke til betaling 
af de nye borde-bænkesæt, som 
medlemmerne benytter, og som 
står i nærheden af offentlig sti 
eller plads.

Brosamarbejdet har deltaget i Gu-
denå komiteens brugerråd. Der er 
i dette brugerråd igangsat arbejde 
med revision af sejladsbekendtgø-
relsen for Gudenåen. Dette skal 
være afsluttet inden udgangen af 
2010. Der er i dette arbejde meget 
fokus på højhastighedssejlads.

Det var årsberetningen for Ry 
bådlaug 2008, og jeg vil gerne 
som formand takke for det kæmpe 
stykke arbejde, der bliver ydet fra 
medlemmernes side, for at klub-
ben kan fungere som en stærk, 
god og bæredygtig klub.

Jes Hovind Weinreich,
Formand for Ry Bådlaug og Ry 
Marina

Formanden siger tak for ordet til 
Folmer..

Den 1. April kommer lille Lise 
styrtende ind i stuen: ”Moar - 
Moar - Moar, den nye pige står 
og kysser en fremmed mand 
ude i køkkenet!! – ”Jamen 
det var dog frygteligt Lise!” 
– ”ARILSNAR - Det er kun 
far!”
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Æresmedlem af Ry Bådlaug 
Børge Elkjær, Randersvej 45 i Ry 
døde 81 år gammel tirsdag den 13. 
januar på et hospice i Skive efter 
et halvt års svær sygdom.
Børge Elkjær er født i Kolding, 
men flyttede 8 år gammel med 
familien til København, hvor han 
voksede op og fik sin uddannelse 
inden han kom ind i fa. Bødcher-
Hansen, der senere blev til OBH. 
Hurtigt blev han salgschef og i 
1958 fik han Vest Danmark som 
salgsområde. På en af sine salgs-
ture havde han forelsket sig i den 
smukke natur omkring Ry, så da 
han skulle have base i Jylland, 
skulle det naturligvis være i Ry. 
Her fandt han, dengang udenfor 
byen, på Randersvej 45 et hus 
under opførelse, som han købte 
og flyttede ind i med familien 
bestående af hustruen Anne Lise 
og datteren Susanne kunne flytte 
ind i et helt nyt hus. I dette hus 
boede Børge Elkjær indtil sin død.
Børge Elkjær havde næppe slået 
rod i byen, før han var i fuld gang 
med at præge livet og udviklingen 
i sin nye hjemby. I 1963 var han 
med til at stifte lokalafdelingen af 
Rotary, som han i høj grad har sat 
sit præg på. 
I 1966 var tiden kommet til også 
at blande sig i lokalpolitikken, 
og han blev valgt ind i Ry Byråd, 
hvor han repræsenterede Det 
Konservative Folkeparti frem til 
1998, hvor han ikke opnåede at 
blive valgt, selvom han sin alder 
til trods, var klar til at tage nok 
en valgperiode. Som medlem af 
byrådet nåede Børge Elkjær at 
sidde ikke mindre end 24 år som 
kulturudvalgsformand.
I 1967 kom Børge Elkjær ind i 
Ry Vandværks bestyrelse, hvor 
han året efter blev formand – en 

post han i øvrigt sad på ikke 
mindre end 41 år, indtil sidste års 
generalforsamling, hvor helbredet 
begyndte at svigte. 
I 1969 var Børge Elkjær med til at 
stifte Ry Bådlaug for de få både-
ejere, der havde en båd liggende 
i sivene ved den nuværende Ry 
Marina. 
Også i Ry Håndværker- og Bor-

gerforening gjorde Børge Elkjær 
sin indflydelse gældende i en 
årrække, og han var herunder en 
årrække formand for foreningens 
bådepladsudvalg, der administre-
rede bådpladserne i foreningens 
havn Ry Marina.
Udover det allerede nævnte be-
stred Børge Elkjær, der formåede 
at rode sig ind i alverdens uegen-
nyttigt arbejde til gavn og glæde 
for byen, en række tillidsposter 
her og der. 
Selv som pensionist skulle der 
være noget at stå op til hver ene-
ste dag, og derfor blev han ved 
i byrådet, ligesom han frem til 
det sidste lagde meget arbejde i 
kommunens Ældreråd. Han kunne 
heller ikke nære sig for at sige ja 
tak til at være lærervikar, da en 
sådan mulighed meldte sig på 
Låsby Skole.

Nekrolog Børge Elkjær

Den sparsomme tid, der var til 
overs i pensionistlivet brugte han 
på sin helt store interesse – at 
rejse. Rejserne bragte ham viden
om til asketernes templer i Me-
xico, til grønland, Kina og mange 
andre lande, hvor han kunne få 
bekræftet eller udvidet sin histo-
riske horisont. 
På grund af sit alsidige virke i 
politik, diverse foreninger og 
bestyrelser og ikke at forglemme 
Ry Bådlaug og Ry Marina er der 
rigtigt mange mennesker, der 
kendte Børge Elkjær. Mennesker 
der alle lærte at sætte pris på hans 
holdninger, som man aldrig var i 
tvivl om, da han altid talte i klar 
sprog. Man skulle aldrig efter en 
snak med Børge Elkjær gå og 
fundere over, hvad Børge Elkjær 
mente.
Børge Elkjær har om nogen sat sit 
præg på Ry. Børge Elkjær elskede 
naturen og søerne omkring Ry, og 
ikke nok med, at han var initiativ-
tager til stiftelse af Ry Bådlaug, 
han forblev medlem til det sidste 
og havde fortsat sin lille båd lig-
gende i havnen. 
På grund af sit virke i for Ry 
Bådlaug, blev Børge Elkjær for år 
tilbage udnævnt som æresmedlem 
af Ry Bådlaug. Og med Børge 
Elkjær døde vores sidste og eneste 
æresmedlem.
Æret være hans minde.
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Månedens profiler er denne gang 
klubbens rengøringspersonale, 
Marianne og Per Bjerregaard.
Rengøringspersonale er ofte 
”usynlige”, men de udfører et 
vigtigt arbejde for klubben, som 
kommer os alle til gode. Vi mener, 
de også fortjener lidt omtale.
Vi har haft rengøringsjobbet i 
ca. halvandet år, fortæller Per og 
Marianne, og vi er rigtig glade 
for det. Vi kommer jo alligevel i 
klubben næsten dagligt, og derved 
kan vi tilrettelægge rengørings-
arbejdet, så det passer ind i vores 
dagligdag.
Her i vintersæsonen gør vi rent ca. 
1-2 gange om ugen. Vi har ingen 
faste dage, men i og med vi kom-
mer i klubhuset næsten dagligt, er 
det selvfølgelig efter behov.
I højsæsonen bliver der gjort rent 
hver dag, der er jo selvsagt mere 
pres på huset. 
I store træk er folk flinke til at 
rydde op efter sig. Der er trods 
alt mange mennesker, der kom-
mer i huset sommeren igennem. 

Træffer vi nye medlemmer, er 
de meget interesseret i at vide, 
hvad der forventes af dem, når de 
bruger huset.
Som sagt er folk generelt flinke 
til at rydde op efter sig, men lidt 
rod kan vi selvfølgelig komme ud 
for, og ikke alle tænker over, at det 
altså er dem selv, der skal rydde 
op efter sig.

Vi har dog en lille bøn til brugerne
af huset, og det er, at de bliver

Månedens profiler

Else Jensen

bedre til at vaske ordentligt op, 
når de har brugt servicet. Vi har 
oplevet, at der har stået brugt 
service, og det er ikke med i vo-
res job at vaske / rydde op efter 
medlemmerne - kun at gøre rent.
Vi kan da  lige nævne, at vi også 
har den store glæde at være med i 
festudvalget. Det har vi nu været 
i 7 år.
                                                                              Else

Per og Marianne

APRIL
Søndag den  5.  Kl. 10.00
Standerhejsning.
Starten på den nye sæson. Der er 
som sædvanlig kaffe og rundstyk-
ker i klubhuset. Der er også som 
tidligere mulighed for at med-
bringe maritimt udstyr og sælge 
dette på den traditionelle auktion.

MAJ
Lørdag den 23. kl. 10.00
Familiedag,
Denne dag med aktiviteter for 
børn og barnlige sjæle forsøges 
genoptaget.(Se opslag)

JUNI
Lørdag den 6. kl. 18.00
Sommerfest/ Jubilæums Fest
Årets fest for medlemmer af Ry 
Bådlaug. En udsøgt middag med 
efterfølgende dans til levende mu-
sik. Der er sædvanligvis rift om 
pladserne, så meld dig på listen 
i god tid. Måske sker der noget 
ekstra fordi  Ry Bådlaug har 40 
års jubilæum.

Aktivitetskalender
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Futtes overhaling

10

Skraldebåden ”Futte” er i løbet af vinteren blevet renoveret fra 
stævn til agter. Det foregik ude på gården i Mesing, hos Andreas 
Børgesen, som velvilligt har stillet en hal til rådighed til Futte, og 
han har også sørget for transporten af Futte tilbage til marinaen.
Jørn Jensen har været primus motor for renoveringen, og til at 
hjælpe har han haft Søren, Martin, Jørgen og Hardy. Det har ikke 
gået stille for sig: Motoren har været ude, der er banket rust, slebet 
og til slut malet rød. 
Futte er blevet slebet, skruen er slebet og afbalanceret, og skrue-
akslen tætnet. 
Futte er rengjort indvendig, træværk udskiftet, samt er der fore-
taget forskellige reparationer. Niels har stået for sprøjtemaling af 
båden til slut.
Hardy har lavet søgelænder, håndtag og mast. Ove har lavet 
navneskilt, og undertegnede har syet hynder, så skraldemændene 
kan sidde behageligt, når de efter endt skraldeindsamling stævner 
hjem til Ry.

Sådan et projekt klarer man ikke med de bare næver alene. Der 
skal værktøj til - masser af værktøj! Det siges da også, at værk-
tøjslageret, som er blevet slæbt til Mesing i løbet af vinteren i 
kubikmeter har fyldt cirka lige så meget som Futte selv!

Det er en ordentlig omgang, Futte har været udsat for. Arbejds-
holdet har sammenlagt brugt omkring 300 timer på renoveringen, 
og flot er den blevet! 

Godt gået, skraldebådshold!

Vi glæder os til at se Futte blive søsat til standerhejsningen d. 5. 
April.

Else



Ry Bådlaug tæller knap 600 
sejlende medlemmer. Ca. 200 af 
disse har deres båd fast på en trai-
ler, og kommer således kørende 
med båden, når Gudenåen kalder. 
Der kan være mange grunde til 
dette valg. Der findes trailerbåde 
i mange størrelser. Store og små. 
Men den gennemsnitlige størrelse 
synes at ligge på mellem 16 og 20 
fod. Denne størrelse kan trækkes 
af de fleste biler og kan parke-
res på enhver parcelhusgrund.                                                                                                                                  
                                                                                                                          
Bådtypen kan være åben eller med 
kabine, hvor der tilmed kan være 
indrettet gode og komfortable kø-
jepladser. De færreste er indrettet 
med toilet eller med komfur, men 
det kan være tilfældet. Motoren er 
typisk en udenbords og varierer i 
størrelsen efter behov eller tem-
perament. 

Medlem nummer 925 i Ry Båd-
laug hedder Niels Krogh-Jensen. 
Han er 59 år og købte i 2007 den 
svenskbyggede kabinebåd af 
mærket Ryds. Båden måler 17 
fod og er indrettet med lukket 
kabine og har 2 gode sovepladser. 
Cockpittet kan lukkes med kale-
che og har ståhøjde. Båden har en 
Mercury udenbordsmotor med 50 

HK. Trailer og båd trækkes af en 

Mazda 3‘ personbil. 

Niels bor i Åbyhøj og tilbringer 
hvert år sine sommerferier i enten 
Korsør eller Vrist ved Harboøre. 
Derfor er det vigtigt at båden 
kan komme med på ferie, og han 
nød da også den første sommer 
med båd, da han udforskede 
farvandene omkring Lemvig og i 
Storebælt. Når fiskestangen skal 
luftes, må Århus-bugten holde 
for. Således er trailerbåden mobil 
og kan hurtigt komme rundt og 
søsættes ved de mange slæbeste-
der, der i Danmark giver adgang 
til hav, bælter eller fjorde. 

Når Ank‘ret giver spalteplads til 
netop denne trailerbåd skyldes 
det, at medlemskabet i Ry Båd-
laug allerede har betydet mange 
gode dag- eller weekend ture i 
Gudenåen med udgangspunkt i 
Ry Marinas slæbested. Efter en 
periode med gæsteplader blev det 
til et fast medlemskab i bådlauget. 

Niels forklarer, at sæsonen 2008 
bød på mange gode sejlture på 
Søerne. Fra vogn-
toget kører ud over kantstenen i 
Åbyhøj, til Ryds‘en med sin dybe 
motorbrummen passerer Kani-

nøen, går der godt en time. Så 

ligger søsystemet foran og venter 
med gode oplevelser i Danmarks 
smukkeste natur. 
Medlemskabet har flere gode 
sider. Den praktiske, hvor kon-
tingentkronerne giver adgang til 
klubhusets faciliteter som toilet-
ter, bad, køkken, grillpladser mv. 
Servicebroen med værkstedet. El 
og rindende vand på alle broer. 
Men også det sociale klubliv bety-
der meget for både Niels og hans 
kone Elsebeth. ”Det er hyggelige 
og hjælpsomme folk man møder”, 
siger de og har allerede deltaget i 
flere arrangementer i Klubhuset. 
Ikke mindst sommerfesten, hvor 
Ryds‘en gjorde gavn som nat-
telogi for enden af en af broerne. 

”Som medlem er det vigtigt at 
støtte op omkring de arrange-
menter, som klubbens frivillige 
bruger tid og kræfter på”, slut-
ter medlem nummer 925, Niels 
Krogh-Jensen.

Christian

Trailerbåde

Chr. Medom

Og så er vi på vej...Der gøres klar ved slæbestedet 11



Så kan I godt lægge an til tidlig 
start på sejlersæsonen i år, hvis de 
varsler jeg har observeret holder 
stik. To stære sad allerede 13. ja-
nuar i dæmringen i mit ahorntræ 
lige ovenover stærekassen og 
øvede sig, sådan lidt forsigtigt 
til store forårskoncert. Og i dag 
ved skrivende start, 2. februar og 
dermed kyndelmisse er det meget 
tæt på kuling. Ifølge almanakken 
og “De gamles visdom”, skulle 
blæst på denne dag give tidligt 

forår, - så både køerne, - og vi selv 
kan komme på græs igen!

Og er det ikke bare dejligt igen at 
opleve foråret, hvor floraen viser 
sig i al sin pragt, samt at betragte 
faunaen, hvor alle arter hankøn 
jagter hunkønnet for at nyde 
elskoven og dermed videreføre 
slægterne. På nydansk hedder det 
vistnok at “Score“, men det synes 
jeg er et lummert udtryk som kun 
hører hjemme i forbindelse med 
diskoteksbesøg, og andre støjende 
mødesteder!

Piet Hein udtrykker det som altid 
kort og klart: “Gud skabte kvin-
den efter manden, og derefter 
den leg de kan med hinanden”. 
Og med jysk underdrivelse - “er 
den leg ej´ så ringe endda“. Og 
hvis vi så lige ser bort fra os 

Homo Sapiens, så hører den leg 
for mange andre arter jo specielt 
forårstiden til!

For at gøre vinteren helt færdig 
skal det nævnes, at vi her i Ry 
området har haft en stæreflok på 
omkring et par tusinde individer 
der har holdt til trods kulde og 
frost. Og de har af og til i skum-
ringen givet kvarterlange flyve-
opvisninger med “sort sol” over 
Lillesø og Marinaen. Hvad så stor 
en flok har levet af vinteren igen-
nem er mig stadig lidt af en gåde, 
jeg har nemlig kun set to stære på 
mit foderbræt samtidig! 

Meeen nu må vi over i det ku-
linariske, for det interesserer de 
fleste, ellers ville der ikke være 
så mange kendte personer der 
gad beskæftige sig med det emne 
i TV, - eller udgive egne “koge-
bøger“ om det! En forårs ret jeg 
altid går og længes efter her på 
vinterens slutning, og som jeg vil 
anbefale jer at prøve, er stuvede 
brændenælder til varmrøget ørred, 
det er simpelthen bare guf. Og så 
er brændenælderne jo helt fulde 
af alle de ting vort korpus lige går 
og mangler på denne årstid. Hvis 
I ikke selv kan fange ørrederne 
og røge dem, kan jeg anbefale jer, 
at I køber dem friskrøgede nede 
hos åle fisker Gert ved Ry Mølle. 
I sommerhalvåret er han der både 
fredag og lørdag formiddag mel-
lem 10 og 13. Og han er efter min 
mening hamrende god til at røge 
både ål og ørreder. Så prøv det, og 
server dem lunede til de stuvede 
brændenælder, det hjælper godt 
til med at vende ens “hængepil” 
opad ved resten af familien!

Nu ved jeg godt, at jeg ikke bør 
gå Gourmet Frank i bedene, men 
hvis jeg holder mig til ukrudtet, 
og lader ham tage sig af de mere 
civiliserede ting, kan vi nok enes 
om det. Og for øvrigt synes jeg, 
at der aldrig er sovs nok på de tal-
lerkener, hvorpå gourmet´ retter 
serveres! Sovsestriberne ligner 
nærmest et nervøst nervesystem, 
som cirkler rundt omkring god-
bidden der på midten, og de er 
vel kun med for at fylde den ellers 
næsten tomme og rene tallerken 
helt ud! 

En anden ting I også skulle prøve 
her i foråret, er at lave kryd-
dersnaps på spansk kørvel eller 
spansk sødblad som den også 
kaldes. I kan finde den i skovene 
langs Himmerigsvejen, der går 
fra Glarbo og over til Virklund. I 
propper simpelthen bare en næ-
vefuld friske unge bladskud med 
stilk og det hele ned i et sylteglas, 
og hælder en flaske smagløs 
brændevin eller vodka over, og 
lader det trække en uges tid inden 
I filtrerer. Så er den drikkeklar, og 
smager pragtfuldt af anis og forår, 
bare spørg vores gamle redaktør 
Niels Hovgård - “han kender 
den“! Den kunne sikkert også 
godt serveres til nælderne og de 
røgede ørreder, men det´ kan jo 
komme an på en prøve! God vind 
til Jer alle i Rederiet Ry Båd´laug i 
sejlersæso-
nen 2009!                

Den naturlige spalte
Kurt Nielsen

eller: Manden ved bålet
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Sandart med Porrecreme
Frank Jacobsen

En af de mest velsmagende fisk 
der findes er Sandarten, og selvom 
den findes næsten overalt i søerne, 
er der mange, som ikke har haft 
lejlighed til smage den.

 Man kan jo prøve selv fiske efter 
den, og har man ikke lyst, held el-
ler tålmodighed til det, er der kun 
ca. 10 minutters gang fra klubhu-
set hen til fiskemanden, hvorved 
man oven i købet får lidt motion, 
ikke at jeg mener at der er nogen 
af vore veltrænede klubmedlem-
mer der trænger til det. 

Skulle jagten på Sandart kikse, 
er dens lillebror Aborren noget 
lettere at fange, og den smager 

næsten ligeså godt, der skal blot 
lidt flere til.

Til Porrecremen skal der bruges 
nogle ikke alt for tykke por-
rer, piskefløde, muskatblomme, 
grøntsagsfond og lidt hvidvin. 
Snit porrerne i tynde skiver og 
sautèr dem i lidt olivenolie. Hæld 
et godt glas hvidvin i og lad sprit-
ten dampe af, tilsæt lidt grøntsags-
fond og rigeligt med piskefløde. 

Retten bringes i kog og reduceres 
under omrøring, til fløden tykner 
og får en cremet konsistens. 
Smag til med lidt revet eller stødt 
muskatblomme, salt og peber og 
cremen 

er færdig. Fisken fileteres og 
skindsiden skrabes for skæl og 
ridses, krydres med salt og peber.

 Steg fisken i smør ved god varme, 
først 1 til 2 min. på kødsiden og 
steg færdig på skindsiden. Steg 
den nu ikke for længe, den må 
ikke blive tør!. 

Server retten med små persil-
ledryssede pillekartofler og ci-
tronbåde. 

Med et fromt ønske om en god og 
lang sejlsæson. Kjærligst Autodi-
dakt madkværulant.

Frank
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Vinteroplægningspladsen på 
Skimminghøj.
Vinteren lakker mod enden, og en 
ny sæson står for døren. Medlem-
mer, der har deres både stående 
på Skimminghøj vinter-oplæg-
ningsplads skal huske, at pladsen 
på Skimminghøj skal være helt 
rømmet - og helt rengjort - senest 
15. maj. Ry Bådlaug har en klok-
keklar aftale med kommunen om, 
at bestyrelsen afleverer pladsen 
rengjort den anførte dato. Begynd 
derfor med forårsarbejdet i god 
til, så du er sikker på, at du ikke 
overskrider fristen og dermed 
belemrer bestyrelsen med unødigt 
arbejde og kritik fra Kommunen. 
Kan du ikke nå at få din båd 
færdig, må du få den flyttet til 
et andet sted, hvor du kan stå og 
færdiggøre den.
At pladsen afleveres rengjort ind-
befatter også, at samtlige bukke, 
trailere og andet grej er fjernet.

Navn på hjemhavn.
Med godkendelse af det nye 
Reglement for Ry Marina i 1997 
blev det vedtaget, at alle både skal 
bære navnet på hjemhavnen. Der 
skal altså udover evt. bådnavn 
også stå RY.

Havneleje og kontingent.
Både havneleje og kontingent 
skulle have været betalt senest 1. 
februar. 
Også i år vil bestyrelsen annullere 
samtlige medlemsskaber, der ikke 
efter et enkelt påkrav er betalt. 

Manglende betaling - efter påkrav 
- vil konsekvent blive betragtet 
som eget ønske om udmeldelse.
Vi skal huske, at der er krav om 
medlemskab af Ry Bådlaug for 

at have bådeplads i Ry Marina. 
Betales kontingentet ikke, ryger 
bådepladsen altså samtidig med 

medlemsskabet
Pas og plej dit medlemskab af Ry 
Bådlaug. Det er let at blive smidt 
ud, men det kan hurtigt blive 
endog meget svært at komme ind 
igen, idet antallet af bådpladser er 
begrænset – og der er heldigvis 
fortsat rift om de pladser, der er 
i Ry Marina. 

Affaldshåndtering til søs og på 
land - Vigtig læsning.
Ved nogle af Brosamarbejdets 
broer, som du som medlem har ret 
til at anvende, er der opsat affalds-
stativer med poser, som bliver 
tømt mindst en gang ugentligt. 
Disse poser må ALDRIG fyldes 
længere op end til stregen på 
posen. Poserne skal sejles ind til 
en havn, og derfor skal der være 
mulighed for at snøre posen sam-
men - uden først at man skal hen 
og rage noget af affaldet over i en 
anden sæk. De sidste par år har 

der ofte været problemer med, at 
medlemmerne bliver ved med at 
fylde affald ned i poserne, indtil 
der er top på. Hvad ville du selv 
sige til at skulle håndtere sådan en 
pose og have den stående på din 
båd ind til havnen?
Engangsgrill bør ikke mases ned i 
affaldsposerne, og hvis de endelig 
skal derned, så skal de pakkes ind, 
så de skarpe kanter ikke skærer 
posen i stykker.
Det siger sig selv, at der intet 
affald må smides ved siden af af-
faldsstativerne - selvom poserne 

er fyldte. 
Hvis en pose er fyldt, må du 
nødvendigvis tage dit affald med 
tilbage til udgangspunktet, hvor-
efter du kan smide affaldet i de 
2 store grønne containere, der er 
opsat ved de 2 parkeringspladser 
ud for Skimminghus. Er disse 
også fyldte, skal du anvende af-
faldscontaineren i indhegningen 
bag Servicebygningen.
Husk nu, at affaldsstativerne langs 
promenadestien IKKE er opsat til 
vores affald fra bådene.
Bestyrelsen har indgået aftale 
med Ry Kommune om, at kom-
munens folk tømmer poserne 
langs promenadestien - HVIS 
Ry Bådlaugs medlemmer blot vil 
undlade at bruge affaldsposerne 
til affald fra bådene. Lad derfor 
være med at ødelægge aftalen 
blot for at spare et par skridt hen 
til en af vores egne store grønne 
containere, som vi i øvrigt betaler 
dyrt for at få tømt.
Hjælp gerne uvidende medlem-
mer med orientering om disse 
regler, hvis du ser dem fylde kom-
munens affaldsbeholdere.. 

Får du alligevel ikke brug for 
din bådplads i år?
- så spar havneafgiften.
Hvis du af en eller anden grund 
ikke selv får brug for bådpladsen 
i denne sæson, har du mulighed 
for at spare havneafgiften.
Det eneste, der kræves af dig er, 
at du senest 31. marts meddeler 
havnekontoret, at du ikke skal 
bruge pladsen denne sæson.
Din plads vil herefter blive udlejet 
til anden side, og lejeren vil blive 
pålagt den havneafgift, som du 
ellers skulle have betalt.
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Af hensyn til havnekontorets 
planlægning er det vigtigt, at du 
reagerer så hurtigt som overhove-
det muligt.

Både i Ry Marina.
Det skal erindres, at der er krav 
om, at der er 2 fendere af passende 
størrelse på HVER side af din 
båd. Derudover er der krav om, 
at båden er fortøjet med tovværk 
af passende tykkelse - altså ikke 
noget med at tøjre båden med en 
flagline.

Dit havnekontor.
Mangler du søkort, brokort, båd-
numre, navn på hjemhavnen, 
dieselolie - eller er der blot noget, 
som du er i tvivl om, så smut en 
tur ind på vores velfungerende 
havnekontor mandage mellem 
18.30 og 19.30.
Havnekontoret kan også sætte dig 
i forbindelse med Sikkerheds- og 
Miljøudvalg, Radioudvalg eller 
andre, hvis hjælp og ekspertise 
du kan trække på.

Ry Bådlaugs årsmærkat.
Husk at klæbe mærkaten på din 
båd, så snart du har fået mærka-
ten tilsendt. Mærkaten skal sidde 
et iøjnefaldende sted og således, 
at den er synlig ved kontrol inde 
fra broen. 
Årsmærkatet er dit „adgangstegn“ 
til legalt at kunne benytte Brosam-
arbejdets broer i søsystemet.

Ry Bådlaugs vimpel.
Efter vedtægterne er det et krav, 
at alle medlemmer skal føre Ry 
Bådlaugs vimpel på deres båd. 
Har du ingen vimpel - eller er din 
vimpel nedslidt, så kontakt hav-
nekontoret, der har nye på lager.

Så du billedet på forsiden? Det er taget 10 år før laugets stiftelse, og meget er sket siden da. Ry Bådlaug 
bliver 40 år i år. Sommerfesten i år bliver derfor særlig festlig, idet vi fejrer bådlaugets 40 års jubilæum. Den 
begivenhed vil der blive gjort lidt ud af, men vi røber ikke for meget. Det ligger dog fast, at hovedmenuen 
bliver helstegt pattegris, og at der bliver lidt underholdning i løbet af aftenen.

Derfor,  hvis I vil deltage i denne festlige aften, så hold øje med opslagstavlen i klubhuset. Den bliver sat 
op omkring påske. Sommerfesten er d. 6. Juni, kl. 18.00.

Ry Bådlaug 40 år

Dengang var det sparsomt med broer - men toget var der ! (se i baggrunden)
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Hørt på generalforsamlingen
Er Per B. her ikke i dag ??
Nej han er på sygehuset med en 
finger.
Nå, hvad har han gjort af de andre 
9.  

Det skulle  være ganske vist.
Knob betyder i maritimt sprog
En knude på et reb
Knob bruges som udtryk for ski-
bes fart. 
Udtrykket kommer af, at linen i 
håndloggen
er (var) inddelt vha. knob således, 
at skibets
fart var en sømil for hver knob. 
Loglinen løb
ud på 28 sek., hvilket blev målt 
med logglasset
( et time glas )

En vits
Hvorfor man siger HUN om et 
skib... 
1. Må styres af en mand. 
2. I ubevogtede overblikke tager
    hun magten. 
3. Tåler ikke overbelastning. 
4. Skifter navn når hun skifter
    ejer. 
5. Er i almindelighed dyr at
    rigge til. 
6. Koster mere i underhold end
    ejeren havde tænkt sig. 
7. Kan trække en mand med sig
    i dybet. 
8. Må males og rigges til inden
   hun går ud. 
9. Bliver med årene svær at
   håndtere. 

Kim 

Styrbord og bagbord
Udtrykkene stammer fra den tid 
, hvor sejlads var forbundet med
manuelt og fysisk arbejde (Føj 
for den..). 

Styrbord betegner den side, hvor 
styreåren var anbragt, hvilket er 
skibets højre side, når man står 
med front mod stævnen. 

Bagbords side er derfor skibets 
venstre side, og udtrykket kom-
mer af, at skibsstyreren oprinde-
ligt havde ryggen mod (bagen) 
venstre skibsside, når han betjente 
styreåren. 

Bord betyder i denne sammen-
hæng planke eller skibsside.


